Poslední zprávy o pobytu v Anglii
Zdravím vás všechny již z našich vlastních domovů v Česku.
Projeli jsme v pohodě tunelem, což byl pro nás nový a zajímavý zážitek - nejen pro
děti, ale i pro učitele. Nebudu popisovat dojmy z celého pobytu, protože si myslím, že
bych měla nechat promluvit ty, kvůli komu se tento zájezd uskutečnil. Jsou to postřehy a
dojmy dětí, které napsaly v autobuse cestou domů a myslím, že shrnují pocity z celého
pobytu. Tady jsou některé z nich:
- Nádherná zkušenost. Bylo to tady super se spoustou pěkných míst a hodných lidí.
(O.Michálek)
- Bylo to “boží”. Řidič je “boží”. Jak to jde vidět na písmu (pozn. písmo je plynulé bez
zátrhů)V Anglii bych mohl být pořád. Spousta super lidí a super míst. Nejlepší výlet
světa!(D.Urban)
- Anglie byla “boží” zůstal bych třeba o týden déle. Nejvíc se mi líbila ochota lidí. V
Londýně jsou lidé strašně ochotní. Naše rodina byla super a nejlepší byly večeře.(anonym)
- V Anglii se mi moc líbilo, ale v rodině s náma nikdo skoro nemluvil, jinak se mi nejvíc líbil
London Eye(anonym)
- Byl to moc krátký pobyt a mohli dávat větší svačiny(anonym)
- Centrum Londýna je nádherné a opravdu nádherný zážitek i pobyt, ale ty svačiny mohly
být lepší, jinak doporučuju(anonym)
- Anglie byla dokonalá, památky, krásné okolí. Ale jen škoda, že jsme nešli do Primarku
nebo do jiného obchodu s oblečením. Zkrátka Anglie byla “boží”, zůstala bych ještě
aspoň dva dny, ale jen škoda těch obchodů.(anonym)
- Všechno jsme prošli, ale obchody jsme vynechali(anonym)
- Každá rodina byla v něčem výjimečná, Anglie byla úžasná.(anonym)
- Bylo to best, super zkušenost, pěkná místa, jen mě zklamalo to, že jsme nešli na
madamT., (muzeum Madam Tussaud), ale aspoň že jsme šli na London Eye. Rodiny, u
kterých jsme bydleli na nás byli hodní a snažili se na nás mluvit tak, abysme jim rozuměli.
Moc se mi to líbilo, někdy bych si to chtěla zopakovat.(anonym)
- Moc se mi tady líbilo. Do Londýna jsem vždycky chtěla jet. Výlety byly super a moc jsem
si to užila.(Nikola Sotorníková6.B)
- Oceňujeme snahu paní ředitelky za zorganizování zahraničního výletu. Děkujeme za
snahu učitelů a řidičů zpříjemnit nám cestu. Jsme šťastní za starostlivost našich
náhradních rodin, přestože ze začátku byly různé potíže. Jela skvělá parta lidí i z jiné
školy, docela jsme se skamarádili, což je fajn. Navštívili jsme mnoho památek např. Big
Ben, London Eye atd., bohužel nás velmi mrzí, že jsme nemohli navštívit památky a jiná
místa, na která jsme se těšili. Jsme rádi, že EU nám zprostředkovala tento výlet. (žáci
9.A)
- Anglie byla super, rodiny i svačiny byly úžasné! Mockrát děkuji všem učitelům a paní
ředitelce. Nejlepší bylo London Eye !!!!! Spoustu jsme se naučili i z londýnské místní
školy. Také tam byly krásné udržované parky. (Machala TomášIX.B)
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